
 
 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência  
 
 

Coordenação Institucional 

Tel: 67 3345 7168 

pibid.preg@ufms.br 

1 EDITAL PIBID/UFMS Nº 02/2017, DE 18 DE JANEIRO DE 2017 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

(PIBID) 

 

PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR SUPERVISOR 

PIBID/UFMS 

 

 

O COORDENADOR INSTITUCIONAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO 

À DOCÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (PIBID-UFMS) torna 

público aos professores das escolas nas quais os projetos PIBID dos cursos de constantes 

do Anexo I deste Edital serão desenvolvidos, a abertura de processo seletivo para professor 

supervisor do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), conforme a 

Portaria Normativa MEC nº 096, de 18/07/2013 e as normas de seleção de professores 

supervisores constantes no Projeto Institucional, de acordo com as especificações 

contidas neste edital. 

 

1 DO PREÂMBULO: 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é desenvolvido por 

grupos de acadêmicos, com a tutoria de um docente do curso de graduação e de um 

docente da rede pública de ensino (professor supervisor). Atuando de maneira integrada 

entre si, com os demais acadêmicos do curso e sua coordenação, contribuindo para a 

melhoria dos Projetos Pedagógicos das escolas envolvidas, por meio da realização de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando à formação crítica do futuro 

profissional docente e preparando-o para as atividades multidisciplinares individuais e 

coletivas. 

 

2 DA FORMAÇÃO DOS GRUPOS: 

Os grupos serão formados por um docente da UFMS, por discentes da UFMS, de acordo 

com o número de vagas constante no Anexo I a este Edital, e por um docente do quadro 

de professores da rede pública, aprovado em processo seletivo de supervisores do PIBID, 

realizado por escola conveniada, e os seus nomes homologados pelo Coordenador 

Institucional/UFMS. 

 

3 DAS INSCRIÇÕES: 

3.1  As inscrições para o Processo Seletivo de Supervisores do PIBID serão realizadas entre 

os dias 18 a 25 de janeiro de 2017. 

 

3.2 Os locais de inscrições ao processo seletivo de supervisores será definido e divulgado 

em cada escola conveniada pelo Coordenador de cada subprojeto. 

 

3.3 O horário das inscrições, a ser definido pelo Coordenador de cada subprojeto, ocorrerá 

em um ou mais dos períodos: das 8 às 11, das 14 às 17 horas e das 19 às 22 horas. 

 

3.4 As condições para a inscrição: 

1. Ter a disponibilidade de vinte horas semanais para a execução das atividades do 

PIBID; 

2. Ser docente com formação em Licenciatura na área do subprojeto do qual será 

supervisor; 
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2 3. Não ser bolsista de outro programa; 

4. Estar em exercício há pelo menos dois anos na escola vinculada ao projeto PIBID, 

com prática efetiva de sala de aula da Educação Básica na disciplina da qual será 

supervisor; 

5. Ser brasileiro (a) ou possuir visto permanente no País; 

6. Estar em dia com as obrigações eleitorais; e 

7. Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja selecionado. 

 

3.5 Os documentos para a realização da inscrição são os seguintes: 

a) Ficha de Inscrição, devidamente preenchida (Anexo II); 

b) cópia da Carteira de Identidade ou do passaporte, se estrangeiro; 

c) cópia do Cartão do CPF; 

d) cópia do Curriculum Vitae, devidamente documentado; 

f) cópia do comprovante de ter participado do processo eleitoral em 2014. 

 

4 DO PROCESSO SELETIVO: 

4.1 Cada Grupo terá uma Comissão de Seleção indicada pelo Coordenador do Subprojeto, 

e nomeada pelo Colegiado de Curso, que deverá ser composta por membros docentes 

atuantes no curso ao qual o grupo a ser formado se refere. 

4.2 O Processo Seletivo para supervisores dos Grupos PIBID – UFMS será realizado no dia 

26 de janeiro de 2017 para os cursos presenciais e no dia 27 de janeiro de 2017 para os 

cursos a distância e será composta pela análise do Curriculum Vitae dos candidatos. 

4.3 O Processo Seletivo para os Grupos PIBID - UFMS será realizado nas dependências 

das Unidades Setoriais nas quais os Coordenadores dos Grupos PIBID estão lotados. 

4.4 A classificação dos candidatos participantes do Processo Seletivo será elaborada por 

Grupo PIBID e em ordem decrescente da pontuação obtida; 

4.5 Havendo apenas um candidato inscrito, a realização do processo seletivo não será 

necessária; 

4.6 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de acordo com os seguintes 

critérios: 

a) Maior titulação ou no caso específico da Licenciatura Intercultural Indígena, ser 

indígena com formação; 

b) Havendo empate no item a será selecionado o docente com mais tempo lecionando 

a disciplina para a qual está se candidatando na Educação Básica; 

c) Havendo empate no item b, será selecionado o docente com mais tempo 

lecionando a disciplina para a qual está se candidatando na escola na qual o PIBID 

será desenvolvido; 

d) Havendo empate nos itens anteriores será selecionado o candidato com mais 

idade. 

 

5 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

A divulgação dos resultados com a classificação final dos candidatos, para os cursos 

presenciais, será realizada no dia 26 de janeiro de 2017 para os cursos presenciais e no 

dia 30 de janeiro de 2017 para os cursos a distância, no âmbito de cada Unidade Setorial 

ou Polo. 

Os candidatos não selecionados poderão apresentar recurso à comissão de seleção em 

até 24 horas após a divulgação dos resultados. 
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3  

6 DO VALOR DA BOLSA: 

O bolsista selecionado receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 765,00 (setecentos e 

sessenta e cinco reais), durante o período em que estiver vinculado ao Grupo PIBID. 
 

7 DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Os casos omissos serão solucionados em conjunto pelo Coordenador do PIBID/UFMS, 

ouvida a Comissão de Seleção de Supervisores do PIBID pertinente. 

 

Campo Grande/MS, 18 de janeiro de 2017. 

 

 
Professor Paulo Ricardo da Silva Rosa 

Coordenador Institucional do PIBID/UFMS 
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4 ANEXO I 

VAGAS POR GRUPO PIBID 

  *USA Subprojeto ** Nb 

1.  CCHS História 1 

2.  CPAN Matemática 2 
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5 ANEXO II 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DE SUPERVISORES DO PIBID. 

 

 

 

Eu <nome do candidato>, RG n <número do RG>, CPF n <número do cpf>, professor 

da rede pública de ensino lotado na <nome da escola>, na cidade de <nome da cidade 

onde se localiza a escola>, venho por meio desta solicitar minha inscrição no processo 

seletivo do PIBID-UFMS referente ao Edital 02 de 18 de janeiro de 2017. 

 

Declaro poder dedicar 20 horas semanais às atividades do projeto e que não receberei 

bolsa de outra natureza durante minha permanência no PIBID/UFMS. 

 

 

 

Cidade de xxxxxxx, XX de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

<assinatura do candidato> 

 

 


